กลยุทธ์ การแสวงหาลูกค้ าใหม่ และรักษาฐานลูกค้ าเก่าของผลิตภัณฑ์ มอเตอร์
MULLER
1.1ความเป็ นมาและปัญหา
บริ ษทั ที่มีกลุ่มเป้ าหมายจาพวก โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นการ เข้าถึงลูกค้าโดยตรงจะมี การ
เข้าหาลูกค้าที่ การโทร หรื อการ เข้าพบเป็ นส่วนมาก จะมีการแข่งขันในการแย่งชิงลูกค้ากันอย่างมาก ถ้า
บริ ษทั ไหน รักษาลูกค้าเก่าได้มากก็ถือว่าเป็ นผลที่ได้เปรี ยบคู่แข่ง รวมถึงการโฆษณาที่เข้าถึงกับลูกค้าได้ง่าย
ส่วนมากจะมีการโฆษณาไปตามโรงงานต่างๆ มีท้งั การส่ง Email , การโปรโมทลงเว็บไซท์ , หรื อการติด
ป้ ายประกาศ จะมีหลายรู ปแบบนั้นแต่ก็ข้ นึ อยูก่ บั ลูกค้าว่าสนใจมากน้อยเพียงได้ ส่วนมากบางอุ ตสาหกรรม
ก็จะมีบริ ษทั ที่เป็ นเจ้าประจาอยูแ่ ล้วบางบริ ษทั ก็ไม่ชอบ มอเตอร์จาพวกของ ประเทศจีน เลยไม่ค่อยสนใจกัน
แต่บางอุตสาหกรรมก็จาใจต้องมาใช้ มอเตอร์ของประเทศจีน เพราะมีราคาไม่แพง แต่คุณภาพก็มีไม่นอ้ ยไป
กว่าบริ ษทั อื่น เราจึงได้ทาข้อมูลเกี่ยวกับ บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด นี้ข้ นึ มา บริ ษทั ก่อตั้งขึ้นในปี พ .ศ.
2545 โดย คุณสุรินทร์ สุขวัฒนศิริ ดาเนินกิจการนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกาลังจาก
เป็ น ผูน้ าเข้าและผูแ้ ทนจาหน่าย มอเตอร์ , มอเตอร์ไฟฟ้ า , มอเตอร์เกียร์ , เกียร์ทด , เกียร์ปรับรอบ , มอเตอร์
เบรค,รอกไฟฟ้ า, Blower, Clutch brake ฯลฯ เป็ นต้น ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 8 ปี เราจึงมุ่งมัน่ ที่จะเสนอ
สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากลให้แก่ลูกค้านี่คือหัวใจในการทางานของพวกเราเสมอ
มา ภายใต้ยหี่ อ้ “MULLER” เพือ่ จาหน่ายภายในประเทศไทย บริ ษทั เห็นความสาคัญของการบริ การหลัง
การขาย เพือ่ ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น จึงได้จดั แผนกการบริ การหลังการขายที่มีความ
ชานาญด้านวิศวกรรมและการซ่อมบารุ ง พร้อมให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที ตามคาขวัญของบริ ษทั คือ
“The Best of serviceและได้มีการดาเนินการอย่างเต็มรู ปแบบภายในบริ ษทั ปี พ .ศ.2548 โดย คุณณัฐพล
สุขวัฒนศิริ ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ จะมีบริ ษทั ในเครื อ อยู่ 4 บริ ษทั FLUID , บริษัท เอฟเอ็มจี
อินดัสทรี, บริษัท เอเชีย ไดร์ ฟ จากัด และ บริษัท เยนเนอรัล เพาเวอร์ แมคคานิค จากัด
1.2ปัญหาของบริษัท
1.มีการประสานงานที่ไม่ตรงกันหรื อสื่อสารไม่ตรงกันทาให้เกิดปั ญหาในการทางาน
2.มีคู่แข่งเยอะขึ้นทาให้มีการรายการขายน้อยลงบ้างในบางช่วง
3.เศรษฐกิจแย่ลงทาให้ผลกาไรที่ได้ก็ลดลงตามสถานการณ์

บทที่ 1
บทนา
ในปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการใช้เครื่ องจักรกันมากมาย และในแต่ละชิ้นส่วนประกอบของ
เครื่ องจักรนั้นก็จะมีจาพวก มอเตอร์, มอเตอร์ไฟฟ้ า , มอเตอร์เกียร์ , เกียร์ทด , เกียร์ปรับรอบ , มอเตอร์เบรค
,รอกไฟฟ้ า ที่ใช้กนั ส่วนใหญ่ เมื่อใช้งานหนักๆก็ตอ้ งมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนบาง เราจึงได้มีการสารวจ
อุตสาหกรรมต่างๆก่อนและ แล้วจึงได้ไปศึกษา เกี่ยวกับพวกมอเตอร์ต่างๆเพือ่ จะมาเจาะกลุ่มเป้ าหมาย
อุตสาหกรรมภายในประเทศไทย โดยมีราคาไม่แพงเหมือนยีห่ อ้ ดังๆแล้วสามารถเปรี ยบเทียบคุ ณภาพของ
สินค้าได้เท่ากับพีห่ อ้ ดังๆ เพราะสินค้าแต่ละชิ้นสามารถทดแทนกันได้ตามสเปคและการใช้งานจะมีคุณภาพ
เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกัน บริ ษทั ในเครื อของเราก็จะเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง โดยจะแบ่งส่วนว่าเจาะ
กลุ่มใหญ่หรื อกลุ่มเล็ก ฟลูอิด แมคคานิคซัพพลาย ก็จะขายพวกมอเตอ ร์เกียร์ แต่เป็ นการใช้อุตสาหกรรม
ยาง,ทาเหล็ก ,ทาขวดใหญ่ บริษัท เยนเนอรัล เพาเวอร์ แมคคานิค จากัด

มอเตอร์เกียร์และพวกเกียร์ทด

รอบ อินเด็กซิ่งเกียร์ , ครัชเบรคลม , ครัชเบรคไฟฟ้ า , คับปิ้ ง , ทอร์ค ลิมิเตอร์ FMG เป็ นหน่วยงานคอย
สนับสนุนงานเกี่ยวกับการซ่อมและดัดแปลงสินค้าของบริ ษทั ในเครื อทุกที่ Asia Drive จะเป็ นการเจาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหญ่ที่จะเป็ นโรงงาน
บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ .ศ.2545 โดย คุณสุรินทร์ สุขวัฒนศิริ ดาเนินกิจการ
นาเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกาลังจากต่างประเทศ เพือ่ จาหน่ายในประเทศไทย ภายใต้
ยีห่ อ้ “MULLER” เริ่ มดาเนินการอย่างเต็มรู ปแบบในปี พ.ศ.2548 โดย คุณณัฐพล สุขวัฒนศิริ ดารงตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด เริ่ มต้นจากการเป็ น 1 ใน 4 ของบริ ษทั ในเครื อ FLUID
GROUP บริ ษทั เอฟเอ็มจี อินดัสทรี จากัดในปี พ .ศ.2554 กิจการได้มีการขยายส่วนงาน เพิม่ ทางด้าน
การตลาด และงานขายสินค้าอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่งกาลังขนาดกลาง รวมไปถึงเครื่ องจักรกลขนาดใหญ่
เพือ่ จาหน่าย ในนาม บริ ษทั เอเชีย ไดร์ฟ จากัด ปั จจุบนั ทั้ง 3 บริ ษทั กากับดูแลโดย คุณ ณัฐพล สุขวัฒนศิริ
และดาเนินการภายใต้นโยบายบริ หารเดียวกันในชื่อ

บริษัทในเครือMuller
บริษัท ฟลูอิด แมคคานิคซัพพลาย จากัด ได้เปิ ดดาเนินการมากว่า 20 ปี ตั้งอยูเ่ ลขที่ 494 ถนนเพชร
เกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพ 10160 โดยเป็ นผูน้ าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ซึ่ง
สินค้าทั้งหมดเป็ นสินค้านาเข้าจากประเทศไต้หวันเพือ่ จัดจาหน่ายตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งยัง
นาเสนอเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในด้านเครื่ องจักรโรงงานอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด ทางบริ ษทั
ฯ ยังมีผเู ้ ชี่ยวชาญพร้อมให้คาปรึ กษาสาหรับการประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างปร
ะโยชน์สูงสุดสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคการผลิตเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการขยายสินค้าอุตสาหกรรม เพือ่
เป็ นการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนาที่
ไม่หยุดยั้ง โดยยึดหลัก ความคุม้ ค่า ราคาที่ประทับใจ และการบริ การหลังการขายที่ดีเยีย่ ม ( Best Product
, Best Price , Best Service ) ซึ่งครอบคลุมการซ่อมแซม การบารุ งรักษาและการให้คาแนะนาด้านเทคนิค
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศ เพือ่ สร้างประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเพิม่ มูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ทนทานและใช้งานง่ าย โดยลูกค้าสามารถไว้วางใจในคุณภาพสินค้าที่ซ้ือจากเราพร้อมการรับประ
กัน
คุณภาพเป็ นเวลาหนึ่งปี เต็ม อนาคต บริ ษทั ฟลูอิดแมคคานิคซัพพลาย จากัด จะขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่
ด้วยการนาเข้าและผลิตผลิตภัณฑ์แบบใหม่เพือ่ พัฒนาอัตราส่วนระหว่างเงินทุนและแรงงาน ตลอดจนพัฒนา
เทคนิคการผลิตเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการขยายสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ อุปสงค์ ทางด้านสินค้าให้ทนั ต่อการ
ขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมทาให้ FMS เติบโตในธุรกิจระหว่างประเทศด้วยคุณภาพและบริ การที่
ประทับใจ
บริษัท เยนเนอรัล เพาเวอร์ แมคคานิค จากัด เป็ นผู้แทนนาเข้ าสิ นค้าอุตสาหกรรม ด้านส่งกาลัง
หลายประเภท เช่น มอเตอร์เกียร์ , เกียร์ทดรอบ , อินเด็กซิ่งเกียร์ , ครัชเบรคลม , ครัชเบรคไฟฟ้ า , คับปิ้ ง ,
ทอร์ค ลิมิเตอร์ เป็ นต้น โดยเป็ นผูน้ าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็ น
สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศไต้หวัน เพือ่ ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้า บริ ษทั เราจะมุ่ง
เกี่ยวกับสินค้าสาหรับการประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างประโยชน์สูงสุดสาหรับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
พัฒนา เทคนิคการผลิต เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการขยายสินค้าอุตสาหกรรมและเพือ่ เป็ นการลดต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ความพอใจของลูกค้าสู งสุ ดสู่ ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ, ราคาสินค้า กาหนดส่งมอบที่ตรง
เวลาและการบริ การที่รวดเร็ว และจะมุ่งพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพือ่ ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

บริษัท เอเชียไดร์ ฟ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเพือ่
สนองความต้องการของลูกค้า เรามีความมุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าและมีทีมงานที่
เชี่ยวชาญคอยให้คาปรึ กษาเพือ่ การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เอเชีย
ไดร์ฟ ได้นาเข้าและจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภท มอเตอร์เกียร์ (Helical GearMotor) และ เกียร์ทด
รอบ (Worm Gear) ภายใต้ยหี่ อ้ ASIADRIVE ซึ่งเราเป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย โดย
สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการบริ การหลังการขายที่ดีเยีย่ ม ครอบคลุมถึงการซ่อมแซม และการให้คาแนะนาทาง
เทคนิคจากทีมงานช่างผูเ้ ชี่ยวชาญ พร้อมกับการรับประกันคุณภาพเป็ นเวลา 1 ปี โดยยึดหลักที่วา่ “บริ ษทั ฯ มี
ความมุ่งมัน่ ที่จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพดีเยีย่ มในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งการบริ การที่รวดเร็ว ” ในอนาคต
บริ ษทั เอเชียไดร์ฟ จากัด จะมีการขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า
และความต้องการของตลาดอุตสาหกรร มที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าจะเป็ นกาลัง
สาคัญอยูเ่ คียงข้างความสาเร็จของลูกค้าตลอดไป
บริษัท FMG จะเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ Muller ที่จะคอย support การการช่างต่างๆ ของบริ ษทั ใน
เครื อ จะเป็ นทีมงานช่างที่มีความสามารถ การทาซ่อมบารุ ง , การประกอบหรื อทาชิ้นส่วนต่าง , และก็มีการ
สร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากบริ ษทั อื่น โดนจะออกแบบด้วยตนเอง เป็ นหน่วยงานที่มีความสาคัญอย่าง
มากเพราะคอยช่วยเหลือส่วนต่างๆเมื่อเกิดปั ญหา จะมีการ ออกไปซ่อมโดยตรง ตามที่ลูกค้าต้องการ หรื อไม่
ก็มีการนาสินค้ากลับมาแล้วซ่อมให้
ด้ านบุคลากร “ สุ ขกาย สุ ขใจ ”
สุ ขกายสิ ทธิประโยชน์ ของพนักงานตามกฎหมาย กาหนด
 เงินเดือน ชาระผ่ านธนาคารทุกวันที่ 1 ของเดือน
 ค่าล่ วงเวลา ชาระผ่ านธนาคารพร้ อมเงินเดือน
 ประกันสั งคม / เริ่มตั้งแต่ ทดลองงาน
 วันหยุดประจาปี ไม่ น้อยกว่ า 13 วัน
 วันหยุดพักร้ อนปี ละ 6 วัน
 เงินชดเชย
 มีโบนัสประจาปี

1.1ตรวจสุ ขภาพประจาปี

1.2โครงการอาหารกลางวันสาหรับพนักงานทุกคน พิเศษ : วันเสาร์ มีขนมหวาน

1.3รถประจาตาแหน่ งสาหรับผู้บริหาร

1.4ลาหยุดครึ่งวันเช้ า ในวันเกิดพนักงาน
1.5นโยบายรับพนักงานที่อยู่ระหว่ างการศึกษาให้ ได้ เข้ าทางานได้
1.6โครงการกีฬา - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสาหรับพนักงาน เช่ น ปิ งปอง / ฟุตซอล

สุ ขใจห้ องพระสาหรับพนักงาน

1.7สวดมนต์ เช้ าเตรียมความพร้ อมก่ อนเริ่มงาน

1.8ทุกวันเสาร์ มีโครงการฟังธรรมเริ่มโครงการ เวลา 15.00 น.

ทุก ๆ วันเสาร์ ที่ 1 ของเดือน นิมนต์พระอาจารย์มาแสดงธรรมและรับสังฆทานภายในบริ ษทั ฯ

การพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะ ให้ แก่ พนักงาน
อบรมเกี่ยวกับทัศนคติในการทางาน
 จัดอบรมภายในบริ ษทั ฯ ทุกแผนกและทุกระดับงาน
หัวข้อ “คิดเชิงบวก”
 อบรม หัวข้อ การส่งเสริ มภาวะผูน้ า
 อบรม หัวข้อ สุดยอดไอเดียเงินล้าน
 อบรม หัวข้อ จ้าวแห่งการสื่อสาร
 อบรม หัวข้อ ปลุกยักษ์
 อบรม หัวข้อ การนาทีมทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ
 สอนเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวสินค้าประเภทต่าง ๆ
การพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะให้ แก่ พนักงาน
ข้อกาหนดจานวนการอบรมสัมมนาสาหรับพนักงาน มีดงั นี้
- ระดับปฏิบตั ิการ

อบรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

- ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

อบรมอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง

- ระดับผูจ้ ดั การ

อบรมอย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง

- อบรมภายในบริ ษทั (InhouseTranning) ปี ละ 2 ครั้ง
การอบรมที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่ งงาน
ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมนอกสถานที่ ดังนี้
- การบริ หารวางแผนงานขาย
- การเป็ นหัวหน้ากองกาลังขาย
- การวางแผนการขาย สาหรับนักขายมือโปร
- การบริ หารพัฒนาระบบงานธุรการ

- มาตรฐานการจัดงานคลังสินค้า
- เคล็ดลับการทางานแบบมือโปร
- พัฒนาศักยภาพของคนทางาน
- บริ หารจัดส่งสินค้า
- วิธีสะสางปั ญหางานคลังสินค้า
 ใบประกาศนียบัตร

การพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะ ให้ แก่ พนักงาน
อบรมเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ
1.9อบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ และการใช้ รถยนต์ อย่ างปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
ให้ กับพนักงาน โดย ศูนย์ PKS

1.10โครงการ เรียนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ ) สั ปดาห์ ละ 4 ชั่วโมง ฟรี!!!

การพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะให้ แก่ พนักงาน
พัฒนาด้ านการตลาด
1.11พนักงานขาย และการตลาด เข้ าชมงานแสดงสิ นค้าภายในประเทศ


ดูงานต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ความรู ้ ความเข้าใจตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ความก้ าวหน้ าในอาชีพ

ฝ่ ายขาย

ฝ่ ายคลังและจัดส่ ง
ฝ่ ายต่ างๆ
ภายในบริษทั

ฝ่ ายช่ างและเทคนิค

ฝ่ ายจัดการภายใน

การสื่ อสารภายในองค์กร
 กล่องแสดงความคิดเห็น
 ประชุมแผนกช่วงเช้าพร้อมทากิจกรรมร่ วมกันก่อนเริ่ มงาน
1.12ประชุมรวมพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการทางาน การแก้ ไขปัญหา และ
ตอบข้ อสงสั ยต่ าง ๆ

1.13สื่ อสารผ่ านทางsocial media เช่ น Facebook , Line

1.3วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อมอเตอร์ของบริ ษทั มุลเลอร์แมคคานิคจากัด
1.2.2เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค มีต่อมอเตอร์ของ บริ ษทั มุลเลอร์แมคคา
นิคจากัด
1.2.3 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค มีต่อมอเตอร์ของบริ ษทั มุลเลอร์แมคคานิค
1.2.4 เพือ่ ศึกษาแนวทางการปรับปรุ ง การดูแลลูกค้า และการหาลูกค้าใหม่

1.4 ขอบเขตของงานวิจยั
1.3.1ศึกษาลักษณะทัว่ ไปโดยได้กาหนดตัวแปรการศึกษา คือ เพศ อายุ บริ ษทั ตาแหน่ง อาชีพ รายได้
1.3.2ความพึงพอใจ ได้ศึกษาลักษณะเฉพาะในด้านการ บริ การ มีการเทคแคร์ ลูกค้าอย่างที่ลูกค้าต้องการ
หรื อมีการบริ การก่อนการขาย และหลังการขาย เช่น ก่อนการขายก็จะมีการเทคแคร์ โทรตามลูกค้าว่าสินค้า
ตัวนี้ที่ส่งไปให้เป็ นยังไงบ้างและมีการติดตั้งให้ฟรี และส่งถึงที่ หลังการขายเราก็จะมีการติดต่อลูกค้าว่าสินค้า
นี้เป็ นยังไงบ้างและถ้าเมื่อเกิดการชารุ ดหรื อเกิดการมีปัญหาก็จะไปรับมาซ่อมหรื อสามารถไปดูอาการที่เป็ น
ปั ญหาถึงที่เพือ่ ความสะดวกของลูกค้าและโดยเราจะเข้าถึงลูกค้าซะส่วนใหญ่
1.3.3ขอบเขตประชากรกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่มีต่อมอเตอร์เกียร์ของบริ ษทั มุลเลอร์แมคคานิค

1.5 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
เมื่อผลงานนี้สาเร็จแล้วทางบริ ษทั อาจจะได้รับรู ้ขอ้ มูลต่างๆไม่มากก็ไม่นอ้ ย ทาให้พนักงานอาจมี
ประสิทธิภาพได้มากขึ้นในเรื่ องการดูแลและหาลูกค้ารายใหม่ หรื อ ลูกค้ารายเก่า เพราะส่วนมากบริ ษทั มุล
เลอร์ แมคคานิคจะเป็ นการหาลูกค้าซะส่วนมาก โดยเป็ นการเจาะกลุ่มตลาดจึงอาจจะมีประโยชน์ในข้อมูลนี้
1.4.1ได้เห็นพฤติกรรมและปั ญหา ที่สามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ว่าพอเวลาติดต่อลูกค้าแล้ว
ลูกค้ามีการตอบรับเราอย่างไร
1.4.2เป็ นแนวทางให้ บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด นาไปปรับประยุกต์ใช้เพือ่ ประโยชน์แก่
บริ ษทั ไม่มากก็ไม่นอ้ ย
1.4.3ได้ทราบถึงแนวทางในการเข้าหาลูกค้าหรื ออาจจะทาให้มีเทคนิคในการพูดกับลูกค้าได้ดีข้ นึ โดย
รายงานฉบับนี้

